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Sports club tournament  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Οι διαγχμιζόμεμξι είμαι σπξυοεχμέμξι μα ςηοξύμ ςξ εσ αγχμίζερθε, μα ρέβξμςαι ςξσπ 
διαιςηςέπ, ςξσπ αμςιπάλξσπ, ςξσπ διξογαμχςέπ και ςιπ εγκαςαρςάρειπ. 

2. Οι διξογαμχςέπ και ξι διαιςηςέπ έυξσμ ςξ δικαίχμα μα απξβάλλξσμ ξπξιξδήπξςε παίκςη ή 
ξμάδα δεμ ακξλξσθεί ςξσπ καμόμεπ ξοθήπ ρσμπεοιτξοάπ. 

3. Κάθε αθληςήπ μπξοεί μα αγχμιρςεί μόμξ με μια ξμάδα. 
4. Κάθε ξμάδα απξςελείςαι από ςέρρεοιπ (4) παίκςεπ. 
5. Κάθε παίκςηπ έυει μαζί ςξσ ςξ double face ςξσ sports club. Η ξμάδα πξσ αμαγοάτεςαι ποώςη 

ρςξ ποόγοαμμα τξοάει λεσκά και η άλλη μαύοα. 
6. Τξ ρύρςημα διεναγχγήπ ςχμ αγώμχμ είμαι  
7. Σε πεοίπςχρη απξσρίαπ αγχμιζόμεμηπ ξμάδαπ από ςξμ αγχμιρςικό υώοξ καςά ςημ 

ποξγοαμμαςιρμέμη ώοα έμαονηπ ςξσ αγώμα, ξ αγώμαπ καςξυσοώμεςαι σπέο ςηπ αμςίπαληπ 
ξμάδαπ. 

8. Τξ ςξσομξσά διενάγεςαι ρε 2 καςηγξοίεπ junior και ποξμίμι. Σςημ ποώςη καςηγξοία 
ρσμμεςέυξσμ ςα παιδιά από ςα ςμήμαςα junior και ρςη δεύςεοη από ςα ςμήμαςα ποξμίμι 

αγξοιώμ και κξοιςριώμ. 

  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3×3 

Άρθρο 1: Γήπεδο και μπάλα. 
Τξ παιυμίδι ενελίρρεςαι ρςξ μιρό γήπεδξ ςηπ καλαθξρταίοιρηπ, ρε έμα καλάθι. Η μπάλα ςξσ 3×3 για 
όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ είμαι μεγέθξσπ 5. Τξ καλάθι ρςημ καςηγξοία junior βοίρκεςαι ρςξ 2.60 μ. εμώ 

ρςημ καςηγξοία ποξμίμι ρςξ 2.80 μ. 

Άρθρο 2: Ομάδες. 
Κάθε ξμάδα απξςελείςαι από ςέρρεοιπ (4) παίκςεπ, ςοειπ (3) παίκςεπ πξσ αγχμίζξμςαι και έμαμ (1) 
αμαπληοχμαςικό. 

Άρθρο 3: Ξεκίμημα του παιχμιδιού. 
3.1 Τξ παιυμίδι νεκιμά με έμα ‘’μπει δε μπει’’, ξ αουηγόπ ςχμ γηπεδξύυχμ ρξσςάοει από ςξ τάξσλ κι 
αμ εσρςξυήρει  κεοδίζει και ςημ καςξυή ςηπ μπάλαπ είςε ρςημ αουή ςξσ παιυμιδιξύ είςε ρςημ 
εμδευόμεμη παοάςαρη. 

3.2 Τξ παιυμίδι νεκιμάει σπξυοεχςικά με 3 αθληςέπ αμά ξμάδα. 

Άρθρο 4: Σκοράρισμα. 
4.1 Κάθε καλάθι πξσ επιςσγυάμεςαι μέρα από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ μεςοάει για έμα (1) πόμςξ. 
4.2 Κάθε καλάθι πξσ επιςσγυάμεςαι ένχ από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ μεςοάει για δσξ (2) πόμςξσπ. 

4.3 Κάθε εύρςξυη ελεύθεοη βξλή μεςοάει για έμα (1) πόμςξ. 

Άρθρο 5: Διάρκεια παιχμιδιού / Νικήτρια ομάδα αγώμα. 
5.1 Η καμξμική διάοκεια εμόπ αγώμα είμαι χπ ενήπ: 
Μια (1) πεοίξδξπ ςχμ Επςά (7) λεπςώμ. Ο υοόμξπ ρςαμαςάει κάθε τξοά πξσ η μπάλα είμαι «μεκοή» 
και καςά ςημ διάοκεια ςχμ ελεσθέοχμ βξλώμ. Ο υοόμξπ νεκιμάει με ςημ ποώςη επατή ςηπ επίθερηπ 
μεςά ςξ check ball από ςημ άμσμα. Δεμ σπάουξσμ επαματξοέπ. 
5.2 Η ποώςη ξμάδα πξσ θα ρκξοάοει 15 πόμςξσπ ή πεοιρρόςεοξσπ κεοδίζει ασςόμαςα ςξμ αγώμα 
ακόμα και ποιμ ξλξκληοχθεί η καμξμική διάοκεια. Ασςό ιρυύει μόμξ για ςημ καμξμική διάοκεια και 



όυι για εμδευόμεμη παοάςαρη. 
5.3 Εάμ ςξ απξςέλερμα είμαι ιρόπαλξ ρςημ λήνη ςηπ καμξμικήπ διάοκειαπ μια επιπλέξμ πεοίξδξπ θα 
παιυςεί. Θα σπάονει έμα διάλλειμα ςξσ εμόπ (1) λεπςξύ ποιμ νεκιμήρει η παοάςαρη. Η ποώςη ξμάδα 
πξσ θα ρκξοάοει δσξ (2) πόμςξσπ ρςημ παοάςαρη κεοδίζει ςξμ αγώμα. 
5.4. Μια ξμάδα θα υάρει ςξμ αγώμα με μηδεμιρμό, εάμ δεμ παοξσριαρςεί ρςημ ποξγοαμμαςιρμέμη 
ώοα, ρςξ ποξγοαμμαςιρμέμξ γήπεδξ, με ςοειπ (3) αθληςέπ έςξιμξσπ μα αγχμιρςξύμ. 

Άρθρο 6: Foul / Δλεύθερες βολές. 
6.1 Μια ξμάδα μπαίμει ρςημ τάρη ςχμ ξμαδικώμ ρταλμάςχμ (fouls) μόλιπ διαποάνει ςξ 6ξ ξμαδικό 
ρτάλμα.  
6.2. Σε πεοίπςχρη ρτάλμαςξπ καςά ςημ ποξρπάθεια για ρκξοάοιρμα (όπχπ ασςό ξοίζεςαι από ςξσπ 
καμξμιρμξύπ ςηπ FIBA), μέρα από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ δίμεςαι μια (1) ελεύθεοη βξλή. 
6.3 Σε πεοίπςχρη ρτάλμαςξπ καςά ςημ ποξρπάθεια για ρκξοάοιρμα (όπχπ ασςό ξοίζεςαι από ςξσπ 
καμξμιρμξύπ ςηπ FIBA), ένχ από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ δίμξμςαι δσξ (2) ελεύθεοεπ βξλέπ. 
6.4 Σε πεοίπςχρη ρτάλμαςξπ καςά ςημ ποξρπάθεια για ρκξοάοιρμα (όπχπ ασςό ξοίζεςαι από ςξσπ 
καμξμιρμξύπ ςηπ FIBA) ρσμδσαρμέμα με εύρςξυη ποξρπάθεια δίμεςαι μια (1) επιπλέξμ ελεύθεοη 
βξλή. 
Άρθρο 7: Καθυστέρηση. 
7.1 Η καθσρςέοηρη εκδήλχρηπ επίθερηπ είμαι παοάβαρη ςχμ καμξμιρμώμ. Κάθε ξμάδα ποέπει μα 
έυει ξλξκληοώρει ςημ επιθεςική ςηπ εμέογεια ρε υοόμξ δώδεκα (15) δεσςεοξλέπςχμ, αλλιώπ αλλάζει 

η καςξυή ςηπ μπάλαπ. Υπεύθσμξπ για ςξ μέςοημα ξ διαιςηςήπ (καςά ποξρέγγιρη) 

Άρθρο 8: Πως παίζεται η μπάλα. 
8.1 Μεςά από επίςεσνη καλαθιξύ: 
• Μεςά από καλάθι, η μπάλα αλλάζει καςξυή. Παίκςηπ από ςημ ξμάδα πξσ δέυθηκε ςξ καλάθι ποέπει 
μα βγει από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ είςε με πάρα ρε παίκςη ένχ από ςημ γοαμμή είςε με μςοίμπλα. 
Η μπάλα ποέπει μα παιυςεί απεσθείαπ μεςά ςξ καλάθι, υχοίπ επαματξοά από ςημ ςελική ή ςιπ 
πλάγιεπ γοαμμέπ.  
8.2 Μεςά από απξςσυημέμη ποξρπάθεια επίςεσνηπ καλαθιξύ: 
• Εάμ ακξλξσθήρει επιθεςικό οιμπάξσμς, η επιςιθέμεμη ξμάδα μπξοεί μα ρσμευίρει ςημ ποξρπάθεια 
ςηπ για ρκξοάοιρμα. 
• Εάμ ακξλξσθήρει αμσμςικό οιμπάξσμς, η αμσμόμεμη ξμάδα ποέπει μα βγάλει ςημ μπάλα ένχ από 
ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ. 
8.3 Μεςά από κλέφιμξ, λάθξπ κ.α. η μπάλα μπξοεί μα παιυςεί από ςξμ επιθεςικό υχοίπ μα βγει εκςόπ 
από ςημ γοαμμή ςξσ ςοίπξμςξσ 
8.4 Σε κάθε άλλη πεοίπςχρη αλλαγήπ καςξυήπ εκςόπ από επιςσυημέμξ καλάθι (π.υ. βήμαςα), η 
αλλαγή ςηπ μπάλαπ γίμεςαι από ςξμ αμσμόμεμξ ρςξμ επιςιθέμεμξ ρςημ κξοστή ςξσ ςοίπξμςξσ και όυι 
με επαματξοά από ςιπ πλάγιεπ ή ςημ ςελική γοαμμή. 
8.5 Έμαπ παίκςηπ θεχοείςαι εκςόπ ςοίπξμςξσ όςαμ και ςα δσξ ςξσ πόδια είμαι εκςόπ γοαμμήπ. 

8.6 Σε κάθε πεοίπςχρη jump ball η μπάλα πηγαίμει ρςημ αμσμόμεμη ξμάδα. 

Άρθρο 9: Αλλαγές. 
Οι αλλαγέπ επιςοέπξμςαι από ξπξιξδήπξςε ξμάδα όςαμ ξ υοόμξπ είμαι μεκοόπ, ποιμ ςξ check 

ball. Δεμ υοειάζεςαι άδεια από ςημ γοαμμαςεία ή ςξμ διαιςηςή. 

Άρθρο 10: Time outs. 

Κάθε ξμάδα δικαιξύςαι από έμα (1) time out ςχμ 30». 

Άρθρο 11: Βαθμολόγηση ομάδωμ. 
Εάμ δσξ ξμάδεπ ιρξβαθμήρξσμ ακξλξσθξύμε έμα βήμα ςημ τξοά για μα λύρξσμε ςημ ιρξβαθμία. 
• Πεοιρρόςεοεπ μίκεπ 
• Μεςανύ ςξσπ απξςέλερμα 
• Καλύςεοξπ μέρξπ όοξπ ρςημ επίθερη 
Εάμ ξι ξμάδεπ ενακξλξσθξύμ μα ιρξβαθμξύμ, η ξμάδα με ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ πόμςξσπ ρςημ 

βαθμξλξγία ςξσ 3x3planets κεοδίζει ςημ ιρξβαθμία. 

Άρθρο 12: Αποβολή παικτώμ. 
Έμαπ παίκςηπ, ξ ξπξίξπ διαποάςςει δσξ αμςιαθληςικά foul ρςξ ίδιξ παιυμίδι απξβάλλεςαι από ςξμ 
διαιςηςή από ςξ παιυμίδι. Επίρηπ η διξογαμώςοια αουή μπξοεί μα απξβάλλει αθληςέπ για ποάνειπ 
βίαπ, για ποξτξοική ή τσρική επιθεςικόςηςα. Οι διξογαμχςέπ μπξοξύμ επίρηπ μα απξβάλλξσμ 
ξλόκληοη ςημ ξμάδα από ςημ διξογάμχρη ρε πεοίπςχρη πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ παοαπάμχ 

ρσμπεοιτξοά ρσμπαίκςη ςξσπ ή δεμ ποξρπαθήρξσμ μα ςημ απξςοέφξσμ. 



 


